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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Clínica Médica Cirúrgica III 
DEPARTAMENTO: Clínica Médica 
 

CÓDIGO: CME077 

CARGA HORÁRIA: 8 horas/aulas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS: Técnica Operatória (CIR 032), Semiologia II (CME 037) e Patologia Geral (PAT 020) 
 
 
EMENTA DA DISCIPLINA:  

Desenvolver habilidades teórico-práticas para a abordagem e conduta diante das principais síndromes 

gastroenterológicas, cirúrgicas abdominais e proctológicas; Capacitar o aluno para a melhor realização da 

anamnese e exame físico em gastroenterologia clínico-cirúrgica, bem como para solicitação e interpretação dos 

exames complementares básicos utilizados na investigação das doenças gastrointestinais e proctológicas, sejam 

clínicas ou cirúrgicas. 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
 
Desenvolver habilidades teórico-práticas para a abordagem e conduta diante das principais síndromes 

gastroenterológicas, cirúrgicas abdominais e proctológicas; Capacitar o aluno para a melhor realização da 

anamnese e exame físico em gastroenterologia clínico-cirúrgica, bem como para solicitação e interpretação dos 

exames complementares básicos utilizados na investigação das doenças gastrointestinais e proctológicas, sejam 

clínicas ou cirúrgicas. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Resposta endócrino-metabólica ao trauma, cuidados per-operatórios, abdomen agudo – aspectos cirúrgicos, 

apendicite aguda, câncer gástrico, transtornos funcionais do aparelho digestório, drge aspectos clínicos, doença 

ulcerosa péptica , hemorragia digestiva alta, diarréia aguda infecciosa, doença de crohn , retocolite ulcerativa , 

pancreatites aguda e crônica,  hepatites agudas e crônicas , afecções cirúrgicas do pâncreas, cirrose hepática e 

complicações, diagnóstico diferencial das icterícias ,  colecistopatia – aspectos clínicos e cirúrgicos, cancer 

colorretal. 

METODOLOGIA: 
 
Aula teórica e prática 
AVALIAÇÃO: 
 
Formativa e somativa. 
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